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Stilfuld tørring i entréen og på badeværelset
Vi er vant til at have håndklædetørrere i badeværelset, men designserien DRY fra Smedbo egner sig
mindst lige så godt til at tørre og varme fugtigt tøj i
entréen og bryggerset. Desuden giver DRY ekstra
varme til rummet.
Vi er vant til at se håndklædetørrere i badeværelset, hvor
de varmer og tørrer håndklæder såvel som genererer
varme. Men hvorfor nøjes med badeværelset? Håndklædetørreren kan sagtens opfylde sit formål - ikke
mindst i årets kolde og våde måneder – i både bryggerset
og entréen.
DRY Håndklædetørrer fra Smedbo findes i tre størrelser:
500x689 mm, 500x1212 mm og 1000x480 mm. Cirkapris
fra 2.850 kr. Der fås praktisk tilbehør til alle størrelser,
som er nemt lige at hænge på:
DRY Multikrog fungerer perfekt til jakker, halstørklæder
og huer og kan med fordel hænges længst nede på
håndklædetørreren, så der er plads til andre ting på toppen.
Cirkapris 400 kr.
Den mindre krog – DRY Badehåndklædekrog – kræver
et minimum af plads og er enkel at flytte. Cirkapris 300 kr.
DRY Hylde er lige så nem at hænge på og anvende –
fx til en stak foldede halstørklæder. Hylden er 427 mm
lang og koster cirka 720 kr.
I serien DRY findes også håndklædetørreren Træ på
1700 mm – en varmende og stilfuld vægdekoration med
fire ”grene”, som optager minimal plads. Cirkapris 2.050 kr.
Serien DRY er elopvarmet, fremstillet i rustfrit stål og
har tænd- og slukknap. Den tilsluttes med en stikkontakt,
som medfølger, og kan også fås med skjult el-tilslutning.
Smedbos håndklædetørrere har 5 års garanti.

Designserien DRY fra Smedbo passer perfekt i entréen eller
bryggerset til at tørre og varme fugtigt overtøj på.

For yderligere information, kontakt venligst:
Lone Kindberg, 5350 4090, lone@perpr.dk
Højopløselige billeder kan downloades på perpr.dk

I 1967 blev det første spadestik taget i historien om Smedbo, og i dag sælger virksomheden badeværelsesserier i hele verden. Smedbo er markedsledende i Skandinavien. Succesen skyldes et langt og omfattende udviklingsarbejde med henblik på
at sikre et højt kvalitetsniveau og værne om det klassiske skandinaviske design, som produkterne repræsenterer.

